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ja nousukautta,muutamia
Hyviit sukututkimuksenystiivdt- vieraatja oma
voimakastaher?iiimisviiki. Tampereen seudun sukututkimusseuran alueellisiasukututkimusseuroja
oli perustettujo
nimissii toivotan teidit kaikki sydiimellisesti paljonaiemminkin.
tervetulleiksiviettiimiiiinyhdessiitiitii perinteistii
Tiistd vaatimattomasta
alustajisenmilaruja
sukututkimuspiiiviiii joka jfiestettiiin nyt jo
toiminta alkoivat kasvaaja kehittya. Jo ensimseitsemtittiitoistakertaa! Tiillii kertaa vietdmme miisestbvuodestaliihtientoimintaoli vilkasta.
samallamyOsyhdistyksemme20-vuotisjuhlaa. Jtirjestettiin jiisenkokouksia, retkiii ja opintoOlemme taas onnistuneetsaamaansukututkikiiyntejti. Alettiin hankkiakirjallisuuttajtisenten
muspdivdllemme
k6ytt06n. Tehtiinptiwosikirjakin jo heti ensimtasokkaitaesitelm<iitsijoita
valottamaansukututkimustaja historiaaniiden eri
mdisenitoimintavuonna.
Toisestavuodestaltihpuolilta. Ohjelmassaon hieman musiikkiakin tien on julkaistujasenlehtiOrpanaa.
juhlistamassaja eltivriittiimassatilaisuutta. Ja
Jiisenkokouksetolivat muutamanaensimmiisendruotenajaettu sekii opetuskokouksiin,
entiseentapaantuolla niiyttelyssdon taas runjoissa oli esitelm4 ettii tyokokouksiin,joissa
saastiniihtdviiiija opiksiotettavaa.
Viikko sitten niiissi tiloissa vietettiin TyOselviteltiin sukututkimuksenongelmia. Seuran
senjtiljilta on vieulkopuolisiakinluennoitsijoitaon kiiytetty myos
vienopiston10O-vuotisjuhlaa,
lA ala-aulassa Tyrivdenopiston historiallinen jo alkuvuosistalfitien, mutta kuitenkin vdhemniiyttely,jonka naitte sielld tinne tullessanne. miin kuin nykyisin.
Ty0viienopistonsukututkimuskursseiltahaSen woksi sukututkimuspiiivtin esiuely- ja
keutui jatkuvastiuusiajaseniaseuraanja kolniyttelytila on nyt poikkeuksellisestiaulan yliimannen vuoden lopussa miiiirii l?ihentelijo
tasanteella.
pioneeriSukututkijan aikaperspektiivissiiseuramme sataa.Yhdistyseli tuolloin erdiinlaisen
jiisenensii
hengen
voimalla,
saaden
uudetkin
2O-vuotinentaival on varsin lyhyt, silla tutkimuksemmekun monesti liikkuvat satojenkin innostumaansukututkimuksenlisiiksi my<isyhdistyksentoiminnankehittiimisesti.
vuosienajalla.Paljon site ehtii kyllti 20 vuoluotiin seuralle
Kolmantenatoimintakautena
dessakin
tapahtua.
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Sampolassa
seurakokoontalven TampereenTy6vdenopistonsukututkineljiinii ensimtui myoskinjiisenkokouksiinsa
muskurssilaisetohjaajansaLauri Orispiiiin aloitteestaja johdolla perustivattiimiin Tampereen miilseniitoimintawotenq senjalkeen saatiintiPerustamisasiakir- lavampi kokoontumispaikkaTammelankoululseudunsukututkimusseuran.
jan alla on 19 perustajajiisenen
ta. Vanhalla Kirjastotalolla on kokoonnuttu
allekirjoitus.Jo
aikanajiisenmiiirii
syksysti 1988lfitien, sieltii saatiintilaa myostoimintavuoden
ensimmiiisen
kin seuranarkistolleja kirjastolle.
nousi kolmeenkymmeneeqeli perustettu uusi
Tampereen kaupunki alkoi tukea yhdisyhdistystuli tarpeeseen.
Sukututkimusharrastus
kansan keskuudessaeli iuuri noina vuosina tyksentoimintaamydntiim2illiivuosittaintoimin-

ta-awstusta sekii joinakin vuosina kohdeavustusta sukututkimuspiiivin kuluihin. Niiin oli hyviille pohjalle rakentunut vakaa ja toimiva
yhdistys wosien mittaan loytenyt oman paikkansa tamperelaisessakulttuurihanastusten piiriss6,rikastuttaensitii omalla panoksellaan.
Tiillii tavoin oli silloinen yhdistyksen sihteeri
Leila Mtikinen kertonut alkuvaiheista seuran
kymmenvuotis-historiikissa,woden 1989 jiisenlehti Orpanassa.
Toisen kymmenvuotiskauden alkaessa jiiseniii
oli jo liihes kolmesataaja toiminta jatkui vilkkaanaedellisvuosientapaan.Tiimiin enempai5en
tassA nyt historiaan puutu, koska yhdistyksen
20-vuotishistoriikki on tekeilla ja julkaistaneen
viela tamanvuoden puolella.
Vuodenvaihteessailmestyneessi 20-vuotisjuhla-Orpanassa on julkaistu viime vuonna
jarjestetyn tamperelaisaiheisenkirjoituskilpailun
palkitut kirjoitukset. Kilpailuun osallistui kaikkiaan toistakymmentd kyniiilij?iii, joiden kirjoituksista raati palkitsi parhaiksivalitsemansa.
Nyt, tana piiivtinii kun jasenmiiiiriimme hipoo jo neljiiiisataa ja sukututkimuksen luonne
on ehka jonkinverran muuttumassa atk-laitteiden ja niiden ohjelmien sekii internetin yhd
laajenevienmahdollisuuksienvuoksi, on seuran
toiminnasta vastaavien, liihinnii hallituksen ja
muiden toimihenkildiden tehtiiva tullut entistii

rt

haastavammaksi.Olisi tarvetta jiirjestiiii opastusta, kursseja seka opintoktiyntejii jotta kaikki
jiisenet voisivat kayttriii hyviikseen tutkimuksen
uusia mahdollisuuksiaja menetelmid. Tuota alkuvuosien pioneerihengen tapaista innostusta
tarvittaisiin nytkin seurassakovasti. Erddnd ratkaisuna ja apuna tulevien vuosien toiminnassa
voisi olla jo nyt sukututkimusseurojen kesken
virinneen yhteistoiminnan edelleenkehittiiminen.
Monen yhdistyksenja yrityksen edustajat seka yksityiset henkikitkin ovat saapuneet sukututkimuspiiivtillemme esittelemeantoimintaansa
ja sen tuloksia, siita kiitos heille kaikille. Tiimiikin on juuri sita yhteistoimintaa, jolla on jo perinteite.
Perinteisesti myos Tampereen kaupunki
tukee seuramme toimintaa, siite kiitoksen voinen esittiid kaupungin tervehdyksen tuovalle
museotoimenjohtajaToimi Jaatiselle.Kiitos aktiivisille jtisenillemme jotka ovat tiitillii aamuvarhaisesta saakka ahertaneet, ja osaltaan tehneet sukututkimuspiiiv6mmemahdolliseksi.Kiitos myOs teille sukututkimuksen harrastajatja
ystdvdt, kun olette nain runsaslukuisestisaapuneet paikalle. Toivottavasti tiimii piiivd antaa
teille sitii, mita olette tulleet hakemaan.
Hyviit vieraat, lausun niiin 20-vuotiaan sukututkimusseuramme sukututkimuspdiviin avatuksi. Osallistukaa, viihtykiiii ja oppikaa jotakin
uutta kotiinviemiseksi!
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